
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 44, onsdag d. 13/11 2019 

   

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af mødesekretær 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Evt. ændring mht. ”tilbageføring” ved fraflytning 

5. Siden sidst i hhv. afd. 44 og grundejerforeningen 

6. Skraldeøer 

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

Fremmødte: Keld, Grete, Marianne, Hanne 

Referat: 

Ad.1: Grete 

Ad.2: Hanne 

Ad.3: referat fra møde d. 2. september 2019 godkendes 

Ad.4: vi er enige om, hvor uhensigtsmæssigt det er, hvis alt i hus og have skal tilbageføres til det 

oprindelige ved fraflytning, eftersom det vil kunne have forringelse af lejemålet som 

konsekvens.  Intet i lejeloven kræver dette, men der er visse udsagn i DOMI Boligs A-

ordning, som kan indikere dette. Vi vil forhøre os om, hvorvidt disse regler kan ændres. 

Keld og Grete tager en snak med Herdis og Preben, når de deltager ved 

Informationsmødet d. 28. november. 

Ad.5: Afd. 44: 

a) Keld fortæller, at DOMI Bolig er i gang med forberedelser til renovering af skurene. 

b) Der er endnu ikke rettet henvendelse til serviceafdelingen vedr. tilsyn med altanerne, 

som efter sigende ikke er tilset i flere år. Keld henvender sig. 

c) Vedr. ens navneskilte og det tilsendte tilbud fra Knud i serviceafdelingen, drøfter vi 

igen prisen set i relation til antallet, eftersom mange nytilflyttede allerede har et sådan 

skilt. Grete tæller op, hvor mange, der mangler, hvorefter Hanne retter henvendelse til 

serviceafdelingen om det tilsendte tilbud. 

d) Vi drøfter det uhensigtsmæssige i, at hver anden gadelampe slukkes allerede kl. 22. 

Det føles meget utrygt at komme hjem og også at tage afsked med gæster senere end 

kl. 22, fordi der er lange strækninger, hvor der hverken er lys på lejebolig-siden eller på 

ejerboligsiden. Der har desuden været observeret mistænkelige personer ved bilerne. 

        Hanne kontakter Preben vedr. problemet. 



 

 Grundejerforeningen: 

a) Hanne fortæller, at Grundejerforeningen har foranlediget, at indu har sat trappe på 

tårnet til rutsjebanen på legepladsen. 

b) Man har desuden drøftet en mulig fælles affalds-ordning. I dag er ordningerne adskilte 

mellem hhv. ejerforeningen og afd. 44, og ejerforeningen har lås på containerne. Men 

da vi er vidende om, at nogle fra ejerboligerne – og fra hjemmeplejen – benytter sig af 

afd. 44’s ulåste skraldecontainere, ville det være hensigtsmæssigt, hvis alle containere 

var til fælles afbenyttelse. Der arbejdes pt. på sagen. Når der er truffet beslutning, 

henvender Hanne sig til servicekontoret med henblik på at få udvidet skraldeøerne, så 

containerne kan stå indenfor afgrænsningen. 

c) Der pågår tillige arbejde mht. fremtidig pasning af de grønne arealer. 

   

Ad.6: Vi afventer henvendelse til serviceafdelingen vedr. udvidelse af skraldeøerne, til der 

foreligger en beslutning i Grundejerforeningen. 

 Dog arbejder Keld og Grete videre med at få lavet skilte til kompostbeholderne, som viser, 

hvad der er kompostérbart materiale. 

 

Ad.7: Næste møde holdes d. 5. februar 2020 hos Grete 

Ad.8: Keld og Grete deltager i Infomøde d. 28. november 2019  

 

Hanne Sixhøj 

referent 

 

 

 

 


